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 چکیده

ها و نژادها و رغم فرهنگها، علیدانش بالغت، مثل علم منطق و دستور زبان، ریشه در فطرت آدمی دارد. همة انسان

کالم فصیح و بلیغ آن های گوناگون، در حدّ ذوق، قواعد بالغت را در گفتار و نوشتار خویش به کار می گیرند، و زبان

با این حال اگر خواسته باشیم ت و تعقید خالى باشد و به مقتضاى حال ایراد شود. لیف، تنافر کلماأاست که از ضعف ت

یابی نماییم، باید اذعان بکنیم های اسالمی بالیده است، ریشهفارغ از مشترکات بشری، دانش بالغت را که در سرزمین

سایر  نسبت بهوجوه امتیاز قرآن . که این دانش، بیش از هر چیز وامدار فصاحت و بالغت پر رمز و راز قرآن مبین است

فصاحت و  ستیتکرار آیات بدون کاو ، آناسلوب ویژه، شمول فصاحت و بالغت در سراسر ز: ا است ها عبارتکالم

زیبایی قرآن بود، که همچون رازی سر به مُهر، بالغیّون را به حیرتی از سر  هایجنبهشوق دریافت همین  .بالغت

 -از شیوة توصیفی گیریبهرهای و ایم با استناد به مطالعات کتابخانهکوشیدهة حاضر، خشیت وا می داشت. در مقال

القرآن رمّانی، یعنی اعجاز ،پژوهیرازهای بالغت به کار رفته در قرآن کریم را در سه اثر برجستة عرصة قرآنتحلیلی، 

 کنیم.ها را تبیین مندرج در آنباقالنی و معتزلی بر اساس ترتیب زمانی بررسی کرده، مسائل مربوط بالغی 

 رمّانی، باقَالنی، معتزلی.اعجازالقرآن، قرآن کریم، بالغت، واژگان کلیدی:     

 

Study of Conceptual of three outstanding rhetorical works about miracle of 

Quran (E'jaz-al- Quran of Ramani, Baqillani and Mu′tazili) 

1. Department of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran. 

 

Abstract 

Rhetoric knowledge is related in human nature like logic and grammar. Despite cultures, races and 

various languages, all humans use the rules of rhetoric in much talent in their speech and articles and 

eloquent speech is without any incompatibility of words, compilation weakness, complexity and it is 

expressed with appropriateness of condition. However If we want to find root of grown rhetoric in the 

Muslim lands apart from human commons, we should accept that the knowledge more than anything is 

beholden to full of mystery eloquence of Quran. Distinctions of Quran Than other speeches is 

included: special methods, inclusion of eloquence in all over of it and repeat of verses without 

eloquence defect. Delight of understanding these aesthetic aspects of Quran like a closed book make 

astonished rhetoricians from humility. In the article, we have tried to study used rhetoric secrets of 

Quran in the three outstanding works of Qur′anology domain, Ejaz-al- Quran of Ramani, Baqillani 
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and Mu′tazili according to chronological order by citeing library studies and using descriptive – 

analytic method and we explain inserted rhetorical issues in them. 

    Keywords: Quran, rhetoric, Ejaz-al- Quran, Ramani, Baqilani, Mu′tazili 

 

 مهمقدّ. 1

 نکات و اشاراتشود. این آورند، آغاز میجاهلی در این زمینه بر زبان می اعرابای که ساده نکاتو  اشاراتتاریخ بالغت به شکل 

ی یه عصای جادویی شهرنشینی و آشنااسیان، با اشارو در دوران عبّ یابدمیبا پیشرفت حیات عقلی عرب پس از اسالم، گسترش 

بر آن از اهل لغت و متکلّمان به حمایت جدّی  ،کاتبان ،هایی از شاعرانیابد و گروههای مختلف، به ناگهان عمق میبا فرهنگ

 آن گردند. ةگذار اصول اولی، پایهذکاوت و ظرافتشوند با ق می، و گروه اخیر، موفّخیزندمی

 برخیکار و محافظهشدّت به آنهابرخی از  اند؛پرداختهی مباحث بالغی به فعالیت یرشد و شکوفا ةزمین های مختلفی درکانون    

 ،اندکی ة. به فاصلاعتبار جلوه دهندکمکه بالغت عربی را در  برابر معیارهای بالغت یونانی  هستنداند و بر آن نیز نوگرای افراطی

افزاید. متکلّمان ای بر فنون بدیع وی میهای تازهگرا آرایهفلسفه قدامةنگارد و بدیع می ةابن معتز نخستین کتاب را دربار

 عبسیاری از انواع بیانی و بالغی و فرو هایچارچوبدهند و بدین ترتیب، مباحث خویش را در باب اعجاز بالغی قرآن ادامه می

بیان و  ةرسد که اعجاز قرآن در شیوبه این نتیجه میو قاضی عبدالجبّار در این میان  ،کنندپر شاخ و برگ آن را ترسیم می

وب بیانی و بدیعی سلهای نحوی کالم نهفته است. اصحاب نقد ادبی نیز در بسیاری از مباحث خویش به داوری ااسلوب و نسبت

ر بیانی و بدیع نیز آن صو بسترکه در  ،دآورنمیپدید دهند، و برخی از اهل ادب، مصنّفاتی در باب صناعت شعر و نثر تن در می

 مباحث بالغی آماده می سازد.  ةفراهم آمده است، و این همه زمینه را برای رشد گسترد

یابی کنیم، های اسالمی بالیده است، ریشهمشترکات بشری، دانش بالغت را که در سرزمینبدون توجّه به اگر خواسته باشیم     

ز، وامدار فصاحت و بالغت قرآن مبین است. مسلمانان نخستین، بیش از هر چیز، که این دانش، بیش از هر چی نماییمباید اقرار 

کرد. اهل تأمّل و تدبّر در آیات مُنزل بودند و دل و جان آنان، آیینه گردان خورشیدی بود که از مشرق مصحف شریف طلوع می

هر، فهم آنان را در مُجاز، چونان رازی سر به گداخت و رمز این اعی قرآن، دل و جان آنان را مییشوق دریافت راز و رمز زیبا

 (9و  2: 3131)ضیف،  داشت.حسرت دانستن، به حیرتی از سر خشیت وا می

و  ،بالغی قرآن و تفسیر آن، مستلزم آشنایی نسبی با تفسیر و تمثـّل به آیات بوده است این تالش و رویکرد به لطایف ادبی و    

ق.،  333شاگرد خلیل بن احمد، در  ،از آن جمله: ابوعبیده که اند،نخستین، پیشقدم بوده هایدر این گونه پژوهشنیز کسانی 

القرآن و جاحظ معانی ،القرآن و فرّاءنات کتابی نوشت به نام: المجاز فی غریببالغی آیات بیّ هایجنبه کلمات قرآن و ةدربار

ات شگفتی و دلربایی قرآن را در قلمرو واژگانی و معانی و پیوند ، جههاو در آن ندآورد در تحریر ةالقرآن را به رشتنظم ،بصری

 .ندددا مورد بحث قرار ،کلمات و نظام ترکیب

جهات بدیعی آثاری تدوین کردند و تحقیقات ادبی با تدوین کتاب اسرارالبالغه، در بیان و  ازابن مُعتـَز و قـُدامة بن جعفر     

 جنبه های عبدالقاهر ،اوج و کمالی دیگر یافت. در این دو کتاب کر عبدالقاهر جرجانی،االعجاز در معانی، به همّت ابوبدالئل

هایی از نمونه ارائةها مورد بحث قرار داد و با قوت و ضعف نمایاندنها و بندیها و طبقهمعانی و اندیشگانی بالغت را با موشکافی

سزا هسنجی و بالغت را رونق و شکوهی بمباحث سخن ،الم )ص(انی و سخنان پیامبر اساز کالم ربّ شواهدیشاعران نامی و 

های قند ای دیگر به این علم بخشند و بر شیرینیجلوه ،ایرانیان نیز کوشیدند با استعداد سرشار خویش زمینه، در این .بخشید

 د.پارسی بیفزاین
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گیری علوم مسلمین را باید در و بلکه منشأ شکل دهد، منشأ دانش بالغتمی گواهیو تاریخ  اندنوشتهخان که مورّ گونهآن    

تکاثرت العلوم و اآلداب فی »گوید:  باره چنین میم( در این 3931 – 3383طور که جرجی زیدان )قرآن جستجو کرد، همان

ا نشأ من القرآن التمدن اإلسالمی حتی تجاوز عددها ثالثمأئه علم فی الشرع و اللغه و التاریخ و األدب و الشعر و غیرها و اکثره

دن اسالمی چنان علوم و آداب در تمّ«» الکریم أو تولد خدمه له و ال یکاد علم من تأثیر القرآن علیه تأثیراً مباشراً أو غیر مباشر

 که تعداد آنها از سیصد علم در فقه، زبان، تاریخ، ادب، شعر و غیره فراتر رفت. بیشتر این علوم یا از قرآن نشأت گرفت شد،زیاد 

 (13: 3، ج3931)زیدان،  مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر قرآن قرار داشت. ،و یا برای فهم قرآن پدید آمد و به هر ترتیب

و بدیهی است که تجلّی و ظهور بالغت در  ،بلندی از بالغت و سخنوری دست یافت ةقوم عرب، در روزگار جاهلیت به مرتب    

نمایی از مظاهر تمام ةدهد که این اشعار آیینآنچه از شعر جاهلی در دست است، نشان میشعر آن دوران )جاهلی(، نمود دارد. 

صافی و ذوق سلیم خود، اشعارشان را بدانچه بعدها به صورت  ةدارد که آنان به مدد قریحم میبالغت ادب جاهلی است و مسلّ

مجاز، استعاره، تشبیه، کنایه، طباق، تضاد و غیره به آن در آمد، از حذف، اضمار، حشوهای ملیح،  ةعلم بالغت و فنون سه گان

فنون بالغت، از اشعار  ةآراستند. دلیل روشن این امر آن است که بسیاری از شواهد شعری، در کلیّنحو مطلوب و دل انگیزی می

 شاعران دوره جاهلی و یا مخضرم است.

گذاری قواعد بالغت عربی بر پایه پایه ةر و نشاط فالسفه در زمینالبیان، شو الشعر و البرهان فی وجوههای نقدپس از کتاب    

آن  ةبیانی وجود دارد که ویژ یهایکه در هر زبانی دیدگاه بودترین دالیل این موضوع، آن معیارهای یونانی تداوم نیافت. از مهم

ویژه تالش ابن وهب، برای تطبیق قواعد همعیارهای بیانی بیگانه، مسجّل ساخت. ببا زبان است و باید آنها را پیش از تطبیق 

روی در کاربرد قواعد منطق و جدل ارسطویی، هشداری بود که دیگران را از اقتباس  زیاده سبببهبالغت یونانی بر بالغت عربی، 

 (311: 3131)ضیف،  داشت.معیارهای یونانی باز می

احمد  ،دّثان را نیز به خود مشغول کرده بود. در همین هنگاماعجاز قرآن، موضوعی بود که محافل فقها و مح ةبررسی نظری    

آن سخن کسانی را که قائل به صرفه  ةمای در باب اعجاز قرآن نوشت و در مقدّق( رساله 133د خطّابی بُستی )وفات: بن محمّ

کند: کالم بلیغ و روشن، سخن نیکو را به چند گونه تقسیم می هایلوبردّ کرد. وی به منظور تبیین بالغت قرآن، اس ،هستند

ای دقیق مان که از دیرباز با اندیشهبه مباحث متکلّ ،کالم فصیح و سهل و کالم سلیس و روان. برای تبیین حقیقی بالغت قرآن

 ازیم:دپربه تعمّق در مباحث بالغت پرداخته بودند، می

 

 القرآن رُمّانیالنّکت فی إعجاز ةرسال. 2

، فقیه، ادیب، نحوی، معتزلی، در اصل از سامراء و متولد بغداد، نزد هـ . ق( 131)وفات: انیمّرُعلی بن  بن عیسی ابوالحسن علی

د جوهری از شاگردان وی به حساب وخی و ابومحمّبن درید و ابوبکر بن سراج تلمّذ نمود. ابوالقاسم تنّ ابن اخشید، زجاج، ابوبکر

)بغدادی،  ت.توان وی را در ردیف ابوسعید سیرافی و ابوعلی فارسی دانسمی و نداآیند. حدود صد تألیف برای او شمردهمی

 (38: 32م، ج3913

نوشته و افزوده است که  132یا  131را  رُمّانی االعیان، چاپ قاهره، تاریخ فوتوفیات 183 ةکان در جلد دوم صفحابن خلّ    

شهر  الرمانقصر انی برای او به مناسبتمّیست که نسبت رُولی معلوم ن ؛بوده است (سامرای کنونی)سرمن رآی از شهر اواصل ر

 (183ق: 3181کان، )ابن خلّ د.انوده( بانار)ان مّرُ ةشندوواسط بوده و یا جهت اینکه خود وی و یا یکی از اجدادش فر

ز بالغت به این شکل ا را بود. وی سخن خویش دانفردی ادیب، لغوی، متکلّم، فقیه، اصولی، مفسّر، منجّم و منطق رُمّانی    

عبارات قرآنی و علیا.  ةمتالئم در مرتب -1وسطی  ةمتالئم در مرتب -2متنافر  -3که بالغت دارای سه مرتبه است:  ،آغاز می کند
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 کالمخدایی و  کالمل، تفاوت میان علیاست و با اندکی تأمّ ةآهنگ و متناسب در مرتبهمه متالئم و هم ،انیآیات کالم ربّ

م: 3989)الخفاجی،  ت.آهنگی الفاظ و کلمات اسکه اعجاز قرآن در تناسب و هم ،شودگیری میشود و نتیجهمی درک سایرین

33) 

کند: ایجاز، تشبیه، استعاره، تالئم، فواصل، تجانس، تصریف، تضمین، مبالغه و حُسن مّانی، بالغت را به ده بخش تقسیم میرُ 

-ای به خاطر عدم نیاز و بههتقسیم می کند: ایجاز حذف، یعنی کلم بخشرا بر دو بیان. وی در باب نخست که ایجاز است، آن 

اهل قریه است. وجه  ،(، که مراد از قریه32مانند: )وَاسألِ القریه( )یوسف،  ؛حالی یا فحوای کالم حذف شود ةوجود قرین ةواسط

مانند: )وَ لَکم فی القِصاصِ  ؛ای را حذف کنیماژهدوم ایجاز، قصر است؛ یعنی آوردن معنی بسیار در لفظ اندک، بدون اینکه و

 (318: 3131)ضیف،  (319حیاةٌ...()بقره، 

کند و قسم اول را تشبیه حقیقت و دومی را حسّی و عقلی تقسیم می بخشرا به دو  آنپردازد و وی سپس به تشبیه می    

لی در پردازد. وی مطالب مفصّمی جمال شناسین از لحاظ نامد. پس از آن، به تشبیه عقلی و اقسام و طبقات آتشبیه بالغت می

 اند.ها بردهبهرهکه عالمان بعد از وی در بالغت، مثل ابوهالل عسکری و عبدالقاهر جرجانی از آن  ،باب تشبیه آورده

داند که عاره را در آن میدقّت تمام بررسی کرده است. او تفاوت تشبیه و است امبحث تشبیه، استعاره را نیز ب ةمّانی، به شیورُ    

کنند. مبحث بعدی له خود داللت می ضِعَا در استعاره بر غیر ما وُامّ ؛کنندها در تشبیه، معنای حقیقی خویش را حفظ میواژه

 هاست. واژه متناسبدر مورد تالئم است و مراد وی از این اصطالح، نظم و چینش  ،وی

فواصل حروفی است با مقاطع مشابه که مایه خوب » گوید. او معتقد است:یم سخن میفواصل قرآن کر دربارةمّانی آنگاه رُ    

 (313: 3131)ضیف،  «.فهمیده شدن معانی است

تجانس در بالغت، آوردن کلماتی است که در اصلِ واحد لغوی » نویسد:می بارهدر اینتجانس است.  دربارة ،مبحث بعدی وی    

کند: مزاوجت و مناسبت. مثال مزاوجت: )وَ مَکروا و مَکَرَ اهللُ و اهللُ خیرُ به دو گونه تقسیم می و آن را ،«اندبا یکدیگر مشترک

دامان  ،تا نشان دهد که عاقبت بد مکر ،مکر در کنار اهلل به جای جزاء به کار رفته ة(، در اینجا واژ41الماکرین()آل عمران، 

گردند؛ مثل: )ثُمّ انصرفوا صَرَف اهلل ی است که به اصلی واحد بر میانیاما مناسبت مربوط به معا؛ کافران را خواهد گرفت

شود و اصل لغوی مجانست دیده می ،( که در آن بین انصراف و رویگردانی از یاد خدا و انصراف دل از خیر321قُلوبَهم()توبه، 

 این دو یکی است.

واحد، مثل عرض  ةگونه که یک ریشهمان .ای بیان معانی مختلفمّانی عبارت است از گردانیدن معنا برتصریف در اصطالح رُ    

معانی نیز  همان ترتیببه  ،آیدیابد و به صورت: عِرض، اعراض، استعراض، تعرّض، تعریض، معارضه و عروض در میتصریف می

 (319 :)همان های مختلفی از آنها حاصل می شود.شوند و داللتتصریف می

تقسیم می شود: یکی اینکه ظاهر لفظ به داللت اخباری بر معنایی  بخشتضمین است، که بر دو  ةدربار ،بحث بعدی وی    

یعنی شکننده داللت می کند. وجه دوم آن است که کالم از  ،شکسته که به صورت ضمنی بر فاعل آن ةمثل واژ ؛داللت کند

که بر تعظیم خداوند و شناخت نعمت او و اقرار به  ،داللت کند؛ مثل بسم اهلل الرحمن الرحیم معنای مورد نظر بر ،باب قیاس

 ، داللت دارد.اینکه او پناه ترسندگان و درماندگان است

آوردن چیزی  ةواسطه صرفی، مبالغه ب ةشمرد: مبالغگوید، و اقسام آن را چنین بر میمّانی سپس در مورد مبالغه سخن میرُ    

مکن به صورت ممتنع و بیان امر معلوم، در سیمای امر مشکوک است، و نوع دیگر، بیان امر م .که متضمن بزرگداشت است

 مبالغه از راه حذف جواب شرط حاصل می شود.  اینکه، دیگری
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داند: کالم، حال، اشاره و نشانه. جاحظ، پیش از او به تعریف آن را بر چهار قسم می ،مبحث آخر را به بیان اختصاص داده او    

 (   18: 3م، ج3933ه: لفظ، اشاره، عقد، خطّ و حال تقسیم کرده بود.)جاحظ، بیان پرداخته و آن را ب

آنها به شرح و  ةدربا برده،القرآن، هفت وجه از وجوه اعجاز قرآن را نام انی در کتاب النکت العجازمّابوالحسن علی بن عیسی رُ    

صرفه، بالغت، اخبار غیبی، نقض عادت و قیاس آن با  پردازد. این وجوه عبارتند از: ترک معارضه، تحدّی با عموم،توضیح می

و سایر وجوه به اجمال تمام بازگو شده  دارد، وجه بالغت، تفصیل نسبی فقطسایر معجزات. گفتنی است که در این کتاب، 

پردازد، و شواهد آنکه سایر وجوه اعجاز را انکار کند، به شرح و بسط بالغت قرآنی میانی بیمّاست. در حقیقت در این رساله، رُ

 (14م: 3991اهلل، )خلف د.دهقرار می دید و داوریعای خود، یکی پس از دیگری در معرض متعدد آیات قرآنی را در اثبات مدّ

 های زیر اشاره کرد: توان به کتابمّانی میاز آثار مهم رُ    

شرح  .8شرح معانی القرآن للزجاج  .4القرآن ألفات .1 القرآنالنکت فی اعجاز .1القرآن الجامع فی علوم .2التفسیر الکبیر  .3

المسائل المفرده من  .31أغراض کتاب سیبویه  .9شرح کتاب سیبویه  .3اإلشتقاق الکبیر  .1کتابی المدخل و المقتضب للمبرد 

رح کتاب الموجز و ش .31ام للمازنی شرح األلف و اللّ .31شرح المسائل لألخفش  .32شرح مختصر الجَرمی  .33کتاب سیبویه 

اإلشتقاق الصغیر و األلفاظ  .39النحو المبتدا فی .33النحو اإلیجاز فی .31الهجاء  .38کتاب التصریف  .34األصول البن سراج 

 (33)همان:  المترادفة.

 

 القرآن باقالنیإعجاز. 3

م بزرگ اشعری متکلّنی، معروف به باقال، هـ . ق( 111)وفات بن جعفر بن قاسم بصری بغدادی دبن طیب بن محمّ دابوبکر محمّ

درستی مشخص نیست. در بصره متولد شد در همان جا رشد کرد و از د وی بهاریخ تولّت. تاواخر قرن چهارم هجری قمری اس

ن توان از ابوالحسمی ،ثان بزرگ آنجا علم کالم، فقه، حدیث و تفسیر آموخت. از جمله استادان و مشایخ ویعلما و فقها و محدّ

د عبداهلل بن ماسی، ابن ابی زید قیروانی، بن مجاهد طائی، ابومحمّ بن احمد دباهلی، ابوبکر بن مالک قطیعی، ابوعبداهلل محمّ

 (211: 1ق، ج 3131)ابن تغری بردی،  د.بن عبداهلل ابهری نام بر ابواحمد حسین بن علی نیشابوری و ابوبکر محمد

دیلمی که به مناظرات کالمی  ةتبحر داشت. عضدالدول ،ناظره با مخالفان در مسائل دینیباقالنی از جوانی در علم کالم و م    

در شیراز با استقبال ابن خفیف  او ، وعالقه مند بود و معتزله نیز به دربار او رفت و آمد داشتند، باقالنی را به شیراز دعوت کرد

شاعره مواجه شد. او همچنین با معتزلیان شیراز به مناظره و مع و ناشر افکار اشیرازی، صوفی مشهور شیراز، صاحب شرح اللّ

ن، به او مند شد که فرزندش را برای یادگیری مذهب تسنّدیلمی چنان به او عالقه ةعضدالدول ؛ تا اینکهپرداختبحث و جدل می

تدریس کرد و بساط درس و تی در جامع منصوری بغداد مدّ ، وق به همراه عضدالدوله وارد بغداد شد 181باقالنی در  سپرد.

عضدالدوله او را به سفارت  ،خود را در آن شهر که از هر جهت مرکز عالم اسالم بود، گسترد. شهرت و مقام او سبب شد ةمناظر

میان شام و آسیای صغیر( مقام قضاوت داشت. او در طول  ی درتی نیز در شغر )والیت سرحدّگزیند. باقالنی مدّ روم شرقی بر

د عبدالوهاب بن نصر بغدادی ابوذر هروی، قاضی ابومحمّ :عبارتند از تربیت کرد، که برخی از آنهازندگی خود شاگردان بسیاری 

و  االمئالمی، او را لساناو از مخالفان معتزله بود و در بغداد، به سبب تبحرش در جدل و مناظرات کی. مالکی، ابوعمران فارس

 (21م: 3991)باقالنی،  د.لقب دادن شیخ السنئ

فردی از من خواست تا برای رفع شبهه و زایل شدن شک و تردیدهایی که بر »گوید: لیف کتابش چنین میأت ةوی دربار    

ردم جریان دارد، عبارت جامعی معجزه بودن قرآن در اذهان م ةهایی که دربارشود و هم چنین طعن و کنایهجاهالن عارض می

 (23بنویسم، من نیز قربة إلی اهلل و با توکل بر توفیق و یاری خداوند متعال اجابت نمودم.)همان: 
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سزایی یافت. هد وی مانند التمهید، و اإلنتصار در جهان شهرت بالقرآن است، که در بین تألیفات متعدّإعجاز ،ترین اثر ویمهم    

از  ،دهد که بررسی اعجاز قرآنکند و نشان میهای مالحده بر اسلوب قرآن کریم آغاز میبا اشاره به طعنهوی کتاب خویش را 

رسول اکرم )ص(، اعجازی است مبتنی  ةکند که قرآن، معجزدر فصل نخست اشاره می اوتر است. مباحث لغوی و نحوی ضروری

 ،کند. او در این فصلرا که برای اعجاز قرآن آورده بود، تکمیل میهایی بر بالغت. در فصل بعدی، مباحث فصل اول و استدالل

تازد. فصل بعدی را به بیان وجوه اعجاز شدّت میبر کسانی که می گویند: خداوند، عرب را از معارضه با قرآن ناتوان ساخته، به

باز می گرداند: در برداشتن اخبار  و این اعجاز را به سه اصل ،دهدش اختصاص میااشعری یارانقرآن، از دیدگاه خویش و 

نظم قرآن با سخنان  ،وی ةپیامبران که در کتب آسمانی آمده، بالغت قرآن. به عقید ةهای دینی و سیرغیبی، اشتمال بر داستان

و نثر اعم از ترسّل  -ای برخوردار است که با اسالیب کالم منظوم و منثور عرباز اسلوب ویژه وعرب تفاوت دارد،  ةشناخته شد

کند که آیات قرآن کامالً یکپارچه و یکدست خویش، ثابت می یةوی در شرح و بسط نظر های بارزی دارد.تفاوت -مسجّع

فصلی را بر اینکه  باقالنیکه در بیان موضوعات مختلف، با فراز و فرود و تفاوت همراه است.  فصحاخالف سخنان ر هستند؛ ب

که قرآن نثر مسجّع نیست. وی در باب بعدی  پردازد،میاین موضوع را به فصل بعدی دهد و در اختصاص می ،قرآن شعر نیست

و  بلیغ یا إرداف، حسن بیان، غلوّ ةسپس از استعار .که آیا می توان اعجاز قرآن را به کمک بدیع تعلیل کرد؟ دبررسی می کن

عجز، صحت تقسیم، صحت تفسیر، تکمیل الّیغال، توشیح، رد، تجنیس، مقابله، موازنه، مساواة، اشاره، مبالغه، اافراط، تمثیل، تضادّ

ف، سلب و ایجاب، عکس و تبدیل، التفات، اعتراض، تذییل، استطراد، تکرار و استثناء بحث و تتمیم، ترصیع، مضارعه، تکافؤ، تعطّ

 (311تا  311: 3131)ضیف،  آورد.گوناگونی از قرآن و شعر و... می شواهدکند. و برای هر کدام  می

که  ،تواند به اعجاز قرآن پی ببردگوید. به نظر وی کسی میباقالنی، سپس در مورد روش پی بردن به اعجاز قرآن سخن می    

ی و زشتی یمعرفت روشنی از وجوه بالغت عربی داشته و در وجود وی ملکه ای پدید آمده باشد که به کمک آن بتواند، زیبا

 و آن شاعر فرق بگذارد و مراتب فصاحت را در سخن باز شناسد.  کالم را بسنجد و میان سبک این شاعر

قرآن تنها برای مردم صدر اسالم و کسانی که قرآن در میان آنها نازل شده، معجزه نیست، »گوید: قرآن چنین می ةوی دربار    

 (.219م: 3991)باقالنی،  «.ای است برای تمام عصرهابلکه معجزه

شناخت اعجاز قرآن از رهگذر وجوه بدیعی یا بر اساس  یةت بر نظرشدّقالنی، اولین کسی است که بهعا کنیم که بااگر ادّ    

که زمینه را برای بررسی اسرار  ،ایم. اهمیت کار او در این استوجوه بالغی که رمّانی بر شمرده بود، تاخته است، اشتباه نکرده

تواند اعجاز قرآن را برای مردم آشکار اگر به دقت توضیح داده شود، میموجود در نظم قرآن فراهم کرده است؛ نظم و سیاقی که 

 (343: 3131)ضیف،  کند.

-طرحابطال و نقض  ایربدر نظر وی تالش  .دارد گریاشعری ةهای اندیشای به استوار کردن پایهباقالنی اهتمام بنیانگذارانه    

تعریفی از یک مسأله، ارتباط دادن  ارائةن آن است. وی به هنگام ق کردتری برای محقّفرق دیگر اسالمی، مجال مناسب های

 کند.ها نیز اشاره می، در عین حال که به انواع داللتکندرا فراموش نمیمعنای اصطالحی آن مسأله با معنای لغوی آن 

قیاس: که در  .3کند: تقسیم می بخش چهارکه وی دالیل عقلی را بر  ،توان گفتباقالنی چنین می هایایده باورها و ةدربار    

ت علّامکان  را که تمامى آنچهفقیه برهان سبر و تقسیم عبارت است از آن که سبر و تقسیم:  .2واقع همان دلیل اصولیان است. 

حکم ت حقیقى علّ، در نهایت به برهانت نبودن هر یک با علّاثبات جمع کند و پس از بررسى یکایک آنها و  ،رودبودن آنها مى

 استدالل از رهگذر شبیه و نظیر.  -1انتفاع دلیل  سببهانتفاء مدلول ب .1د. بر پى

 های زیر اشاره کرد: توان به کتاباز آثار وی می    

http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%AA+%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%89
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البیان  .8الدالئل تمهید .4مناقب األئمه  .1التمهید: در ردّ بر مالحده و معطّله و خوارج و معتزله  .1اإلنصاف  .2القرآن إعجاز .3

الملل و  .33المرشدین هدایه. 31اإلستبصار  .9الکالم دقائق .3الباطنیه کشف اسرار .1المعجزه و الکرامه عن الفرق بین

 (491: 3ج ،3138النحل.)تهامی، 

 

 إعجاز القرآن عبدالجبّار مُعتزلی. 4

آباد همدان متولد شده، ار در اسدار احمد بن الخلیل بن عبداهلل الهمدانی اسدآبادی، معروف به قاضی عبدالجبّابوالحسن عبدالجبّ

 ةزیسته و در ماه ذیقعد سال 91ا عمر طوالنی داشته و بیش از امّ ؛د او مشخص نیستتاریخ دقیق تولّ ،مانند بسیاری از علماء

پدر وی از سوی صاحب هـ . ق باشد.  124تا  121د وی بین رسد که سال تولّاز دنیا رفته است. به نظر میهجری قمری  134

بر اساس  ،مذهب اشعری و در فقه بر اساسار، مطالعات خود را در علم اصول، منصب قضاوت داشت. قاضی عبدالجبّ ،ادبن عبّ

 د.فقه و اصول را رها کرشده، کالم  وارد حوزةا خیلی زود امّ ؛کردفقه شافعی آغاز 

ای جز ا در کالم، انگیزهامّ ؛کننددنیا را دنبال می ،دست آوردن آنه که به خاطر ب دارند،کسانی  را فقه که او معتقد است    

تی طوالنی را س به بغداد کوچ کرد و مدّاش فرا گرفت، سپتی نزد ابی اسحاق بن عیّوی کالم را مدّ نیست.خدای تعالی در کار 

وی همچنین علم حدیث را نزد ابی الحسن ابراهیم بن سلمه القطان د. تا بر کالم قرآن غالب ش ،نزد شیخ ... عبداهلل اقامت نمود

 و هم ،یافت در کالم تبحرهم ار در حقیقت عبدالجبّ .آبادی فرا گرفتو عبدالرحمن بن جعفر بن فارس و زبیر بن عبدالواحد اسد

رسد کسی نظر میهو بعید ب ،را به عهده داشت معتزلهو ریاست ، بود مهارت به دست آوردهاصول فقه، حدیث و فقه  در تفسیر،

-یید میأم و نبوغ علمی را تلیفات وی چنین تقدّأتکه که در عصر خویش به این مقام دست یافته، در علوم زمان سرآمد نباشد، 

 (41 م:3911)الشین،  د.کن

اش در همه جا پیچید، از اطراف برای کسب دانش به او روی آوردند. قاضی دارای مراتب علمی باالیی بود و چون آوازه    

ر بن علی که مظفّی و ابوالفرج حمدانی قزوین ،بوالقاسم علی بن محسّن تَنُوخی، حسین بن علی صَیْمُرین: اچو نامداری استادان

در دولت  181قاضی سال د. از او کسب علم کردن،و شماری دیگر  مرتضی و شیخ طوسی بوداز شاگردان شیخ مفید، سید 

ری و شهرهایی را که تحت حکم فخر الدوله  القضاتیاد ـ وزیر فخرالدوله ـ منصب قاضیصاحب بن عبّ ةوسیلشیعی آل بویه به

گویند مردم از قضاوت او خشنود  ،ست. با این حالب ا. به همین دلیل به رازی نیز ملقّشد بویهی ـ حاکم ری ـ بود، عهده دار

منصب قضا چندان رهگذر  بود و با استفاده از این فرصت و از  بن عبّاد صاحب عنایت مخصوص اند. وی مورد مهر و نبوده

مذهب  دّچون از نظر فکری با صاحب اختالف نظر داشت و ض ،که او را به قارون زمان تشبیه کردند. با این حال ،ثروتمند شد

ی بر او رحمت نفرستاد و دلیل این کار را توبه نکردن صاحب از قاضی حتّ. ع بود، وقتی صاحب از دنیا رفت، بر او نماز نخواندتشیّ

بویهی پس از ضبط اموال قاضی و عزل او از منصب قضاوت،  ةمعروف شد. فخرالدول وفامذهب خود بیان کرد. از این رو، به بی

جا به نقل حدیث پرداخت. وی وارد بغداد شد و در آن ،قاضی پس از سفر حج د.جرجانی را به جای او نشانار علی بن عبدالجبّ

به  ،او در علوم مختلف ةهای نوشته شداند تعداد ورقفتهت. گفقه، کالم، حدیث و تفسیر اس ةدارای تألیفات مهمی در زمین

ترین آنها کتاب المُغنی فی ابواب التّوحید و العدل (. شاید مهم111: 1ق، ج3138ت.)عسقالنی، رسیده اسچهارصد هزار برگ می

چگونگی داللت قرآن بر رسالت حضرت محمد  از ،ف در این کتابلّؤاعجاز قرآن است. و م ةکه جلد شانزده این کتاب ویژ ،باشد

 تفصیل سخن گفته است.این کتاب از لحاظ بالغت به ةو خارق العاد جایگاه برجسته)ص( و 
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پردازد و آن می ،، به دیدگاه استاد خود، ابو هاشم جُبّائیآنهاکه در یکی از  ،برای ما حائز اهمیت است ، دو فصلکتاباین از     

برتری سخن از لحاظ فصاحت می شود،  ةدیدگاه خویش را در باب این که چه چیزی مای ،دهد، و در فصل بعدیرا شرح می

 بیان می کند.

و  )باقالنی(اشعری وی مخالفت کند و گویا او یارانبا باقالنی و  خواستنظم می ةبدالجبّار، با ردّ نظریقوی، ع احتمالبه     

بالغت را به کمک بالغت الفاظ و معانی و بیان وجوه آن بگسترد و  ةکرد دامنکه تالش می کردند،جبّائی، از رمّانی حمایت می 

قرن چهارم در میان اشاعره و معتزله ادامه داشته است و در این میان، رمّانی،  توضیح دهد. ظاهراً تقابل این دو اندیشه، در طیّ

ت نظر دقّ دارایاند. عبدالجبّار، چون اشعری بوده ةاندیش ةنمایند ،ابوهاشم جبّائی و عبدالجبّار، نمایندگان تفکّر معتزله و باقالنی

وجود دارد؛ جبّائی صورت ترکیبی کالم را در نظر  –ائی جبّ –استادش  ةو بصیرتی نافذ بود، احساس کرد نقصی در اندیش

 (341: 3131)ضیف،  نگرفته بود؛ در حالی که این ترکیب، در فصاحت و بالغت کالم، نقش اساسی دارد.

نه به رسد؛ البته کند، ار لحاظ اعتقاد به نظم، به دیدگاه مشترکی با اشاعره میعبدالجبّار با تفسیری که از فصاحت ارائه می    

معنی عامّی که جبّائی فهمیده بود و عبارت بود از مطلق اسلوب؛ از قبیل اسلوب شعر و اسلوب خطابه، بلکه مراد وی از نظم، 

 در تعبیر.  بیانی یک اسلوب خاصّ ةشیو ،یعنی یک اسلوب بلیغ معیّن یا به عبارت دیگر ؛نظم است معنی خاصّ

و « دهدشود، بلکه در الفاظ رخ میتزاید در معنا واقع نمی»کند: چنین نقل می را جبّارعبدالقاهر جرجانی عبارت زیر از عبدال    

یابی، مگر آنکه تزاید در الفاظ را عبارت بدانی از همان اگر در این سخن تعمّق کنی، معنای درستی برای آن نمی»دهد: ادامه می

شود؛ چرا که تزاید در الفاظ، از آن لحاظ که یان کلمات حاصل میمزایایی که از پیوند معانی نحوی و احکام و روابط نحوی در م

 (218: تابی)جرجانی،  «.شوند، محال استلفظند و بر زبان جاری می

-حداقل، شأنی در فصاحت برای آن نمی یا ارزش ادبی قائل نیست -به خودی خود -عبدالجبّار به وضوح برای لفظ مفرد    

 تر از کاربرد همان واژه در جای دیگر شمرده شود.یک واژه ممکن است در جائی فصیحشناسد؛ از این رو که کاربرد 

ثیری در فصاحت أمعتقد بود: کوتاهی و بلندی کالم و دیگر مسائل ذکر شده، ت، قیاس را گسترش داده ةعبدالجبّار دامن    

آنچه اهمیت دارد، تعلّق و پیوند  ؛ بنابراینشودچرا که هر یک از اینها ممکن است در جایی، بهتر از جای دیگر تلقّی  ؛ندارد

ی یداد سخن در تفسیر آن داده است؛ تا جا ،ای است که عبدالقاهر در دالئل اإلعجازو این همان نظریه ،کلمات با یکدیگر است

 که کتاب او را باید حدیث مفصّلی دانست از مجملی که عبدالجبّار در این فصل کوتاه بیان کرده است.

 ترین آثار عبدالجبّار معتزلی عبارتند از:  همم    

 المطاعنالقرآن عنتنزیه .4القرآن متشابه .1التکلیف المحیط فی .1الخمسه شرح االصول .2التّوحید و العدل المُغنی فی ابواب .3

المغنی فی  .31 الیجوزاالتزاید و مز فیما یجو .9ه فصل االعتزال و طبقات المعتزل .3العمد  .1 المراء للرائدالفوائد و نقریبنظم .8

 الحکمه و الحکیم و بسیاری کتب دیگر. .32الدواعی و الصوارف  .33 ابوبا التومیه و العدل

 

 گیرینتیجه. 5

ق تا بدین وسیله بر فرق دیگر تفوّ ی داشته باشدترکرد کالم بلیغپیدایش فِرق گوناگون مذهبی و این که هر فرقه سعی می

ولی نباید  ؛فکار سیاسی و عقیدتی خود را بهتر بیان کند، از مسائلی است که در تدوین بالغت عربی مؤثر بوده استبجوید و ا

 ایبه خاطر داشتن جاذبه قرآنثیر أچون اساس ت .فراموش کرد ،نقش و جایگاه قرآن کریم را که پایه و اساس بالغت عربی بوده

اعجاز قرآن  ةدربار زیادیهای شود، لذا دانشمندان از قرون اولیه تاکنون کتابیمآن است که مربوط به جهات بالغتی و ادبی 
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مّانی، خطابی، واسطی، باقالنی، جرجانی، ملکانی، معتزلی، عبارتند از: جاحظ، رّ این دانشمندانترین برجستهاند، که تدوین کرده

 .مصطفی صادق الرافعی نهایتدر  االصبح، ابن اصبع، عسکری، فخر رازی و سیوطی وابن قیم جوزیه، ابی

 این دو،ریزند، از پیوند های مختلف بر آن میاز رودخانه هاییآبدر واقع اگر بالغت عربی را به دریایی تشبیه کنیم که     

راه شناخت سخن خوب و درک کالم زیبا و از همه  ،آنة و تنها یک فاید منافع سرشاری داردآید که بالغت عربی به وجود می

 تر شناخت اعجاز قرآن است.مهم

مّانی کتاب که رُ ،مّانی، باقالنی و معتزلی بودندتفسیر اعجاز قرآن کریم به مباحث لغوی روی آوردند، رُ ةانگیز ااز کسانی که ب    

قرآن کریم  آن سخن به میان آورد و تمایزهای سجع با فواصل ةشت و در باب بالغت و اقسام دهگانوالقرآن را نالنّکت فی اعجاز

ا این امّ ؛انگیز قرآن کریم را که در اوج بالغت قرار دارد، ستودرا شرح داد. سپس نوبت به باقالنی اشعری رسید، و او نظم شگفت

مّانی بر شمرده، مورد انکار قرار داد و برای اینکه مسأله را روشن نکته را که مدار این اعجاز، مباحث بدیعی یا اقسامی است که رُ

 ،پرداخت و آنها را با تفصیل بسیار بررسی کرد. پس از وی ،به فنون بدیع و اقسامی که رمّانی از بالغت بر شمرده بودهکند، 

بالغت شد. او فصاحت اعجازی قرآن کریم را مورد تحقیق  ةوارد عرص ،که استاد معتزلیان روزگار خود بود معتزلی عبدالجبّار

ی یان سخن و صورت ترکیبی و روابط نحوی حاکم بر آن دانست. به اعتقاد او، زیبابی ةقرار داد و آن را برخاسته از شیو

توان مایه ی صور بیانی را نمییهمان گونه که حسن معنا و زیبا ؛بالغت پنداشت ةتوان پایموسیقایی و شیوایی سخن را نمی

شوند. رکن اساسی فصاحت، همانا بیان و ا رکن اساسی شمرده نمیامّ ؛این موارد در فصاحت نقش دارند ةهم .فصاحت دانست

ای را که های نغمهالجبّار با این سخن، کلیدها و نُتدهای نحوی موجود در عبارت است. عب های ترکیب و نسبتویژگی

 نواخت، در اختیار او نهاد.    میاإلعجاز خویش عبدالقاهر در دالئل

 

 نامهکتاب

 قرآن کریم. 

 دار الکتب العلمیه.: بیروت ،النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهره؛ هـ .ق(3131ابن تغری بردی، ابوالمحاسن)

 .مکتبه النهضه المصریه :قاهره ،الزمانوفیات األعیان و أنباء أبناء ؛هـ .ق(3181ابن خلکان، احمد بن محمد)

چاپ محمود خضیری و  :قاهره، جلدی 38، دورة المغنی فی ابواب التوحید و العدل ؛م(3984اسدآبادی، قاضی عبدالجبّار)

 .محمود محمد قاسم

 دار المعارف.  :قاهره ،تحقیق: احمد صقر ،إعجاز القرآن ؛م(3991باقالنی، ابوبکر محمد بن الطیب)

 .العلمیهدار الکتب :بیروت جلدی، 31، دورة تاریخ بغداد ؛م(3913بغدادی، احمد بن علی خطیب)

 .امیرکبیر :تهران ،م تاریخ اسالمفرهنگ اعال ؛هـ .ش(3138تهامی، غالمرضا)

 .العلمیهدار الکتب: بیروت ،البیان و التبیین؛ م(3933جاحظ، عمرو بن بحر)

 مطبعه السعاده. :قاهره ،المعانیدالئل اإلعجاز فی علم؛ (تابیجرجانی، عبدالقاهر)

 .مکتبه محمدعلی صبح و اوالده :قاهره، سرّ الفصاحه تصحیح: عبدالمتعال الصعیدی؛ م(3989الخفاجی، سعید بن سنان)

دار  :قاهره ،القرآن للرمّانی و الخطّابی و عبدالقاهر جرجانیثالث رسائل فی اعجاز ؛م(3991سالم) ،اهلل، محمد و محمد زغلولخلف

 .المعارف

  .الحیاهدار مکتبه :بیروت مجلدات، 1، العربیهتاریخ آداب اللغه ؛م(3931زیدان، جرجی)

 .سمت :تهرانرضا ترکی: محمد ةترجم ،ر علوم بالغتتاریخ و تطوّ؛ .ش( هـ3131ضیف، شوقی)
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 .العربیدار احیاء التراث :بیروت، دورة هشت جلدی، لسان المیزان ؛هـ .ق(3138عسقالنی، ابن حجر)

 .دار الفکر العربی :قاهره ،بالغه القرآن فی آثار القاضی عبدالجبّار ؛م(3911الشین، عبدالفتّاح)
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